
MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    

 

Pünkösdi rózsák kertje, hímzés kiállítás, békegyalog-
lók, osztrák katonai sátor és ellenőrzés a fülesi átkelő-

nél, alkotóházi új szálláshelyek. Látszólag különböző dolgok, 
de egy előttünk álló programhoz valamennyi kapcsolódik. 
Megérkeztek az első békegyaloglók a világ különböző országaiból Sop-
ronkövesdre. Szálláshelyük ez évben az Alkotóház tetőterében kialakított 
teljesen új szálláshelyen és az alsó szinti szobákban lesz. Bízom benne, 
hogy őket is megragadja a rózsakert és a hímzés kiállítás. Egyedül azon 
aggódom velük kapcsolatban, hogy több kishatár átkelőn, így nálunk is a 
határsorompónál az osztrák katonák már sátrat vertek és éjszakánként 
ellenőriznek. A jelenlegi szabályok szerint gyaloglóink nem cikázhatnak 
a határ egyik oldaláról a másikra bárhol. Lehet, hogy egyszer még újra 
kell határnyitást ünnepelnünk? Bízom benne, hogy nem fajulnak idáig a 
dolgok. Tehát minden nyári hónap 28-tól 1-1 héten át várjuk a külföldie-
ket, Sopron és Trieszt között gyalogolnak és falunk az első napi szállás-
helyük. Kérem, fogadják őket olyan bizalommal és szeretettel, ahogy már 
két éve teszik, hiszen Magyarországról az első benyomásokat most Sop-
ronkövesden kapják! Az ember pedig az első benyomásán nehezen vál-
toztat. Ezért nem mindegy jó-e az az első. Ha már a pünkösdi rózsát 
említettem: a rossz időjárás ellenére sikeres programot tudhatunk ma-
gunk mögött a PÜNKÖVESD-del. A már említett nem mindennapi kiál-
lításokon kívül nagy sikere volt az esti színházi programoknak is. Jövőre 
szeretnénk ezt is folytatni. Nagy dolog, hogy a soproni és az országos 
média híradóiba is bekerülhettünk.  

További fejlesztések teszik még élhetőbbé zöld szívű 
falunkat. Most kezdjük a játszótéren a közvilágítás szere-
lését, valamint kezdjük a faluközpontban ároklefedéssel, 
újabb parkolók kialakítását. Telkeink elkeltek a Dózsa 
utca végén. Egy vásárló azzal indokolta letelepedését 
nekem, hogy Sopronkövesdben lát bőven fejlődési poten-
ciált és úgy látja, hogy az adóbevétel a falu fejlesztésére, 
szépítésére vissza van forgatva. Mivel telkeink után a 
kereslet továbbra is élénk, a Liliom utcai lakópark továb-
bi bővítésének már jövőre nekiláthatunk, ha a képviselők 
így döntenek. A 24 további teleknek való terület már a 
tulajdonunkba került.  (Folytatás a következő oldalon.) 
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Kedves Olvasóink! 

Bibliakiállítás 

Vasútmodellkiállítás 

Önkormányzati hírek 
Kazinczy család és a pünkösdi rózsák 

Iváncsicsné Horváth Krisztina  és  Vargáné Bánfi Tünde 

Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. 

Agghegyalján, falu szélén 

kezdődött el a mi mesénk. 

Sopronkövesd hírújsága 

5 éve indult el útjára. 

A MOZAIK nevet kapta, 

hogy sok-sok témát körbejárva, 

színes tájékoztatást nyújtva 

Ön a híreket megkapja. 

A főszerkesztők most elköszönnek, 

helyettünk talán mások jönnek… 

Bízva abban, 

hogy szereztünk kellemes perceket, 

KÖSZÖNJÜK 

A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 

 

Nyári lapszámunkat tarthatják kezükben, melyben a régmúlt-
ra utalva visszanyúlunk Úrnapjához, és egy több mint fél 

évszázaddal ezelőtti beszélgetéshez - falunk bábájával. A közelmúlt kapcsán a Pünkövesd 
sikeres kiállításaira és előadásaira emlékezünk. Olvashatnak az ügyes mesemondó ovisokról, 
a tanulmányi és sportversenyeken jól szereplő diákokról, lelkes kis focistákról és a család 
erejéről. S ami a közelebbi jövőt illeti: nyári táborok, békegyaloglók, újabb és újabb 
önkormányzati és egyesületi pályázatok, kertészeti és konyhai tippek… 

A Plusz hasábjain az általános iskola tanulóinak képzelete elevenedik meg novellák és 
versek formájában. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Kissné Fekete Andrea eddigi háztartási praktikáit! 
A rovat várja lelkes, új gazdáját! Ha valaki szeretné továbbvinni, kérjük, jelentkezzen a 
kovesdihermesz@gmail.com címen.  

Az elmúlt évek során legjobb tudásunkkal azon igyekeztünk, hogy értéket teremtsünk mind 
a közösségünk, mind a magunk örömére, s hogy ez a Mozaik minél 
színesebb darabokból épüljön fel - az olvasók örömére.  A szerkesztés során barátságok, jó 
kapcsolatok jöttek létre, ami önmagában is értékes lett az életünkben!   
Reméljük, hogy lesz valaki, aki ezt a kezdeményezést továbbálmodja, s szívvel-lélekkel 
megvalósítja!                               

mailto:kovesdihermesz@gmail.com
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Az előzetes orvosi időpontkérést az alábbi esetekben tudjuk 
biztosítani:  
- részletesebb orvosi vizsgálatot, komolyabb kivizsgálást igény-
lő panaszok esetén 
- krónikus gondozott betegek időszakos kontroll vizsgálata, 
konzultációja 
- új betegek bejelentkezése 
- kórházból távozás után a zárójelentés megbeszélése 
- jogosítvány meghosszabbítás, orvosi alkalmassági vizsgálat 

Egyéb esetekben érkezési sorrendben várjuk Önöket. A kis-
gyermekes szülőket, a kismamákat lehetőség szerint gyorsab-
ban behívjuk. Rosszullét esetén természetesen a lehető leggyor-
sabban behívjuk a beteget. Kérjük, hogy legkésőbb a rendelési 
idő vége előtt fél órával érkezzenek meg a rendelőbe. 

Erdélyi doktor mobiltelefonja: 20-568-7856 
Kérem, hogy ezt a számot rosszullét, táppénzkérés, házhoz 
hívás, orvosi konzultáció esetén hívják. 
www.erdelyidoktor.info 
Köszönjük együttműködésüket! 

Dr. Erdélyi Miklós 

 
  

 

 Nap mint nap EGÉSZSÉG 

A háziorvosi szolgálat telefonos elérhetőségei  
gyógyszerfelíratás, beutaló kérés, laboreredmény 

megbeszélés, előzetes időpontkérés, igazolás kérés céljából. 

Rendelési időben: 
hétfő (Nagylózs):                9-12 óra  99/363-515 
kedd (Sopronkövesd):         8-12 óra   99/536-020 
szerda (Nagylózs):             14-17 óra   99/363-515 
csütörtök (Sopronkövesd):  13-17 óra   99/536-020 
péntek: (Nagylózs):             8-10 óra   99/363-515 

Rendelési időn kívül munkaidőben:   20/233-6676 
A szokásos gyógyszerek felíratását, a szokásos beutalók kérését 
kérjük lehetőség szerint néhány nappal előbb jelezni telefonon! 
Így a kész papírokat gyorsan ki tudjuk adni, amikor Önök érte 
jönnek. Munkánkat segítik, és a várótermi várakozást csökken-
tik, ha nem várják meg, amíg elfogy valamelyik gyógyszer, ha 
az új szakorvosi javaslatra a gyógyszerfelírást nem azonnal ké-
rik, ha lehetőség szerint a havi gyógyszermennyiséget egyszerre 
íratják fel, ha előre jelzik, hogy másnak is kell recept a család-
ban. Ha az állandó gyógyszereken kívül egyéb gyógyszert is 
szeretnének felíratni, azt beszéljék meg a háziorvossal. 

Nyílt fotókiállítás, túráztunk napfelkeltekor, állítottunk május-
fát és büszkék voltunk Sopron-
ban Vörös Renáta (képünkön 
jobbról) kiállítás megnyitóján is, 
hogy Sopronkövesden mennyi 
tehetséges ember él. Sok átutazó 
jegyzi meg mostanság azt is, 
hogy milyen szép a falunk. 
Többen azzal a hasonlattal élnek, hogy nálunk már olyan, 
mintha Ausztriában járnának. Kedves sopronkövesdi Olvasók, 
ez az Önök érdeme is. Kérem, szépítsék továbbra is portájukat 
és annak környékét! 
Egy nagy aggodalmamat osztom meg önökkel így a végén. 
Mi lesz veled iskola?  Falunk eddig is rengeteg pénzt fordított 
az iskolára, ezek után is szeretnénk ezt tenni, ha hagyják… Ha 
nem államosítják. Egy falu lelke az iskola. Ezt a falu vezetése, 
az itt élők tudják. Vajon akiknek más a tervük az iskolával, 
miért nem? Már most is látszik, kisebb településeken mi van, 
ha megszűnik az iskola. Később bezár a posta is, majd a falu 
utolsó kocsmájára is lakat kerül.  Az ott élők közül, pedig aki 
teheti odébb áll. Kinek jó ez?...   
Reméljük EGYÜTT a legjobbakat!                      Fülöp Zoltán 

polgármester 

Életfa. Faragta: Kottrik Zoltán  

Az Agghegyalja MOZAIK kiadója és szerkesztői csapata 

f ő s z e r k e s z t ő t  é s  t ö r d e l őf ő s z e r k e s z t ő t  é s  t ö r d e l őf ő s z e r k e s z t ő t  é s  t ö r d e l ő ttt   
keres 2016. júliusi kezdéssel. 

Felvilágosítás, információ, jelentkezés:   
kovesdihermesz@gmail .com 

Keresztes Csaba kiállítása 

Mivel a két új lakópark a falu Sopron felőli végén épül, jogos 
igényként merül fel már most a falu ezen részének megfelelő 
élelmiszer ellátása. Jó híreim vannak: a Som Vendéglő melletti 
telket már megvásárolták és várhatóan jövőre megépül egy 
500 négyzetméteres élelmiszer üzlet. Az emeleten 4 lakást is 
szeretnének kialakítani, amelyet értékesíteni kívánnak. Sok-sok 
újabb tervünk van, melyeket újabb pályázatokból valósítanánk 
meg ez évben. Jegyzőnk erről is beszámol! Új kisfilmekkel 
gyarapodott a falunk honlapja. Ebben repülőmodellező, hagyo-
mányőrző rendőr, helytörténész és dudás vall arról, hogy miért 
szereti Sopronkövesdet. A tavaly meghirdetett képeslap terve-
zői pályázat eredménnyel zárult. Raffainé Biró Veronika jóvol-
tából nyolc fajta új sopronkövesdi képeslapot is meg tudnak 
vásárolni a hivatalban és nagyobb rendezvényeinken jelképes, 
25,- Ft/db áron. Avattunk is jócskán az elmúlt időszakban. 
A határ menti hősi emlékművet megújított környezettel, 
Életfát, rendőrségi épületet a Liliom utcában, ahonnan 
20 település 15.450 lakójának ügyeit intézik.  



Az idei évben már havi rend-
szerességgel, minden hónap 
utolsó szerdáján délelőtt 9.30-
11.30-ig várjuk az Alkotóházba 
Baba-Mama klub összejövetelre 
a három év alatti kisgyermeke-
ket és anyukáikat. Március 
hónapban a mondókázó foglal-
kozás után a gyermekek be-
szédfejlődéséről hallgathattak 
meg egy rövid előadást, majd 

kötetlen játékkal, tapasztalatcserével gyorsan eltelt a délelőtt. Április hónapban 
lehetőséget kaptunk, hogy meglátogassuk a Sopronkövesdi Óvodát. Ezen a 
napon az ovisok kirándultak, így az apróságok vették birtokba a Maci csoport 
termét, játékait. Nagy élmény volt kicsiknek, nagyoknak egyaránt. A program: 
a gyerekek kézlenyomatának elkészítése volt, sógyurmából. A "Művet" minden-
ki elvihette és Anyák napi ajándéknak tovább díszíthette. Köszönjük az Óvoda 
dolgozóinak a meghívást és a segítőkészségüket. 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete két új ren-
deletet is alkotott közszolgáltatással kapcsolatban, 
amelyek 2016. július 1-jén lépnek hatályba: 

1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásról szól az 5/2016. (V.10.) önkormányza-
ti rendelet, amelyből a lakosság figyelmét az alábbiakra hívjuk 
fel: Az ingatlanhasználók a háztartási hulladék gyűjtésére az 
alábbi űrtartalmú edényzet igénybevétele között választhatnak: 
a) 60 literes gyűjtőedény a lakóingatlant egyedül és élet-
vitelszerűen használó természetes személy esetén, 
b) 80 literes gyűjtőedény természetes személy ingatlanhasználó 
esetén, amennyiben az ingatlant  életvitelszerűen két személy 
használja. 
c) 110-120 literes gyűjtőedény, 
d) 240 literes gyűjtőedény. 
   A 60 és 80 literes gyűjtőedény iránti igényt az Önkor-
mányzati Hivatalban beszerezhető Adatbejelentő lapon kérheti 
az ingatlanhasználó a Közszolgáltatótól, amelyhez csatolni 
szükséges az önkormányzat által kiállított Igazolást – az ingat-
lan életvitelszerűen használó természetes személyek számáról. 
Az Igazolás kiállításához az igénylőnek írásban kell nyilat-
koznia az ingatlant életvitelszerűen használók számáról. 
Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szol-
gáltatónak, amennyiben az ingatlant életvitelszerűen használók 
számában változás következik be. 
   A 2016. július 1-je előtt megkötött hulladékszállítási közszol-
gáltatásokat a változás nem érinti. Aki az új szabályozás alap-
ján kisebb űrtartalmú kuka használatára jogosult, kérjük, hogy 
2016. június 30-ig az Önkormányzati Hivatalban a szükséges 
Adatlap és Igazolás nyomtatvány ügyintézését elvégezni szíves-
kedjék. Kisebb űrtartalmú edényzetre váltás csak negyedév 
elején lehetséges, az azt megelőző hónap végéig benyújtott 
kérelmek alapján. 

2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről a 4/2016. 
(V.10.) önkormányzati rendelet szól. Rendelkezése alapján a 
szennyvízhálózatra rá nem kötött ingatlanok esetében a ház-
tartási szennyvíz elszállítására 2016. július 1-jétől Szabó Nor-
bert, 9512. Simaság Deák F. u. 11. szám alatti egyéni vál-
lalkozó közszolgáltató jogosult. Elérhetősége: 06/30/9726414. 
Szállítási és ártalmatlanítási díj: 2.500,-Ft+áfa/m3. 
   Az elkövetkezendő hetekben több pályázatot is szeretnénk 
benyújtani. 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázaton az Önkormányzati Hivatal felújítását 
tervezzük (14,7 millió Ft) 
Földszinti részen ügyfélfogadó kialakítása a jelenlegi raktárhe-
lyiség átalakításával. Az emeleti részen a tervezett felújítás 
keretében a vizesblokk megújítása szerepel, a lépcsőház és a 
közlekedő padozata kapna új burkolatot, valamint az épület-
villamossági korszerűsítés is megtörténne. Cserélnénk az iro-
dai beltéri nyílászárókat, valamint az egész épületben a fűtési 
rendszer korszerűsítésre kerülne. 
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 
megjelent pályázaton a meglévő óvodaépület bővítésére sze-
retnénk pályázni, amelyre jogerős építési engedéllyel rendel-
kezünk (58 millió Ft) 
Az óvoda új szárnnyal egészülne ki, amelynek eredményeként 
tornatermet, öltözőt, csoportszobát és kisebb alaptermetű, 
egyéb funkciójú irodát, fejlesztőhelyiséget is építhetnénk. 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkor-
mányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímre a Margaréta 
utcai kerékpárút- és járdafelújítást végeznénk el, valamint a 
település egyéb pontjain a felújításra váró járdáinkat szeret-
nénk térkő burkolattal ellátni. Itt 20 millió Ft elnyerésére 
pályázunk.                                        Fücsökné Torma Lívia 

A jegyző tollából 3  

Nagy izga lommal  vártuk 
az életfa felállítását is, hisz min-
den 2010 után született kisgyer-
mek neve felkerülhetett rá. Az 
avató ünnepségen elhangzott egy 
Goethe idézet: „A legtöbb, amit gyerekeinknek 
adhatunk: gyökerek és szárnyak. Gyökereket, 
amelyek tartást adnak, hogy tudják hová 
tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat is, amelyek 
az egyiket a kényszereiről és előítéleteiktől 
szabadítják meg, a másiknak lehetőséget 
adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni.” 
Bízom benne, hogy minden sopronkövesdi 
gyermek mikor felnő, és már „berepülte a 
világot”, visszatér szülőfalujába  megkeresi 
nevét a fán, és jó szívvel emlékezik vissza gyer-
mekkorára. 

Virágh Imréné Kati védőnő 

Sopronkövesdi Baba-mama klub 
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   Mi ugyan nem voltunk az oviban, mégis gyerekzsivajtól volt 
hangos az épület, ugyanis Kati védőnő Baba-mama foglalkozást 
tartott az apróságoknak az egyik csoportban. Ajándékot készí-
tettek a csöppségek az Anyák napjára. Miután hazaértünk, a mi 

napjaink is készülődéssel teltek. Meglepetéseket készítettünk az 

anyukáknak, nagymamáknak, és verseket, dalokat, körjátékokat 
tanulgattunk Anyák napjára és az Életfa avatóra. A Süni csopor-
tosok Anyukás délelőttöket szerveztek, amikor a vállalkozó 
kedvű anyukák készültek a gyerekeknek egy-egy programmal. 
Egyik nap fodrász-szalon lett a csoportból, egy másik alkalom-
mal kozmetikában érezhettük magunkat, egy másik délelőttön 
egy anyuka mesemondással készült. Hihetetlen, hogy milyen 

csodálkozva figyelték a kicsik: „Jé…! Nem csak az óvó néni tud 
mesélni!” 
   A Süni csoportosok közül a legkisebbeket nem tudtuk elvinni 
a hajós kirándulásra, nekik még nagyon fárasztó lett volna ez az 
utazás. Éppen ezért ők egy rövidebb kirándulást kaptak aján-
dékba, úti céljuk a nagycenki kisvasút volt. Mind az odautazás, 
mind a kisvasút költségét Dani Angéla szülei vállalták, így ne-
kik is köszönettel tartozunk. 

   A sok program közepette ebben a nevelési évben 3 óvodape-
dagógus minősítése zajlott: januárban Fülöpné Hidegh Csilla, 
áprilisban Horváth-Pálla Barbara vett részt sikeres minősítési 
eljáráson, legutóbb pedig - májusban -, Czakó Viktória tett 

sikeres minősítő vizsgát. Így összesen intézményünkben már 
4 óvodapedagógus teljesítette az életpálya modell effajta kötele-
zettségét. Ez számunkra büszkeség, mert elsőként vállalkoztunk 
ilyen nagy számban erre a feladatra. 

   A másik büszkeségünk a honlapunk, hisz a visszajelzések 
azt mutatják, hogy rengetegen látogatják az oldalunkat. Ennek 
örülünk, és aki még esetleg nem nézte meg, neki is ajánljuk. 

http://sopronkovesdiovi.hu/ 
Itt megtekinthetik az eseményeinken készült fényképeket, elol-
vashatják híreinket, aktualitásainkat. Szomszédos falvakból is 
érdeklődtek már óvodánk iránt, miután olvasták a honlapon, 
hogy mennyi minden történik nálunk. Reméljük, ez a későbbi-

ekben is így lesz.   
   A cikk írásakor zajlik a beiratkozás, így hamarosan kiderül, 
hány gyermek érkezik intézményünkbe a 2016/17-es nevelési 
évben. Addig is még rengeteg tervünk van a nyárra, a részletek-
ről majd beszámolunk a következő számban. 
Szép nyarat kívánunk minden olvasónak! 

Fülöpné Hidegh Csilla 

   Legutóbbi beszámolónk a március 15-i ünnepléssel ért véget. 
Mint mindig, azóta is sok minden történt óvodánkban. 
Még márciusban nagycsoportosaink 3 alkalommal vehettek 
részt Iskola-kóstoló délelőttön. Tetszik nekünk a kezdeménye-

zés. Egyrészt jelzi, hogy a két intézmény között szoros a 

kapcsolat, másrészt pedig a gyermekeknek lehetőségük van 
ismerkedni az iskolával, a tanító nénivel. 
   Nagy izgalommal készülődtünk a húsvétra, hisz az időjárás 
nem éppen tavaszias volt. Nagykabátban ugyan, de kerestük 
a fűcsomókban a nyuszi ajándékokat. Az óvoda udvarán, 
a Lurkó-ligetben találtunk is mindenkinek 1-1 csomagot. Feldí-
szítettük és körbetáncoltuk a Tojásfát. Szintén márciusban 

óvodapedagógusaink egy szakmai napon vettek részt egy 
szombathelyi óvodában. Ez az óvoda már évek óta viseli a Zöld 
Óvoda címet, melyre mi is szeretnénk pályázni. Szívélyes 
vendéglátással, és nagyon sok hasznos információval, játékkal 
vártak minket. Ezek a szakmai tapasztalatcserék alkalmasak 
arra, hogy aktuális feladatokat, problémákat tudjunk megbe-
szélni, ötletek, megoldások születnek egy-egy ilyen összejövetel 
alkalmával. 

   Gyermekeinket 2 alkalommal vittük a Petőfi Színházba, és 
egyszer a Szegedi Színház társulata érkezett az óvodába előadá-
sukkal. A középsősök és a nagyok élvezettel, nagyra nyitott 
szemekkel csodálják a történeteket,a kicsik közül még többen 

félve húzódnak az óvó nénik ölébe. De amilyen élvezettel 
készülnek egy-egy mese megnézésére, ugyanolyan élvezettel 
készülnek a mese bemutatására is. Április 15-én került 
megrendezésre óvodánk szervezésében a II. Mesés délelőtt, 

melynek helyszíne az Alkotóház volt. Zsiráról, Lövőről, Újkér-
ről érkeztek hozzánk az óvodások, hogy meséljünk egymásnak. 
Az egyházasfalusi és a sopronhorpácsi óvoda is szeretett volna 
részt venni e programon, de sajnos nem tudtak eljönni. Jövőre 
csatlakoznak ők is. Ezen a délelőttön a mesevilágé, a  varázsla-
té, a vidámságé volt a fő szerep.     
   Április 22-én kirándulni mentünk a Fertő tóra. Egy 
nagylózsi anyuka –Papp Ilona – jóvoltából külön busszal elju-

tottunk Fertőrákosra, ahol aztán hajóra szálltunk. A Fertő-Tavi 
Hajózási Kft. ügyvezetője, Kovács Gabriella szeretettel fogadta 
népes csapatunkat, s neki köszönhetően a fél órára tervezett 
hajóútból 1 órás utazás lett, idegen vezetéssel együtt. Köszön-
jük mindnyájuknak az önzetlen segítséget! Gyönyörű volt a tó, 
az egész táj, a hattyúk, a sirályok. Kedvünkért kisütött a nap, 
s a lágy hullámok között teljesen feltöltődtünk.  

„Domboldalon vadvirágok, dalolnak az óvodások. 
Csodálatos zöld a rét, sok-sok virág üde, szép.” 

http://sopronkovesdiovi.hu/
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A kora tavasz iskolánkban is 
pezsgő diákéletet hozott, 
mozgalmas időszakon va-

gyunk túl, rengeteg versennyel, eseménnyel, szebbnél-szebb 
eredményekkel. Ezeket felsorolni sem könnyű. Márciusban és 
áprilisban zajlott az Iskola-kóstoló elnevezésű rendezvénysoro-
zat, melyet a leendő elsőseinknek szervezett Völfer Istvánné, 
Erzsi néni, aki szeptembertől elsős tanító néni lesz. Nagy sikere 
volt ennek a játékos iskola-megismerő programnak. A beíratás-
kor 18 gyermek iratkozott be a következő tanév első osztályába, 
ami nagyon szép arány. Helyi versmondó versenyünkről sokan 
továbbjutottak a lövői körzeti versmondó versenyre, itt 
Rupf Tibor első, Kovács Annadóra és Kasza Kata második, 
Reinhoffer Hanna és Fülöp Ádám harmadik helyezést értek el. 
A Megyei Meseismerő Versenyen, április 26-án, első lett isko-
lánk csapata: Csigó Nóra, Imre Dorina, Raffai Júlia és Serfőző 
Flóra Boróka. Felkészítő tanáruk Raffainé Takács Piroska. 
A sikeres meseismerő lányok május végén az országos verse-
nyen fogják képviselni iskolánkat, megyénket. A „Soproni Ki 
Mit Tud?” elnevezésű versenyen a Kis kövirózsák énekegyüttes 
a II. helyet és a közönség külön díját szerezte meg. Tagjai: 
Csigó Lotti, Raffai Júlia, Kustor Dorottya, Csigó Nóra, Pintér 
Lili, Serfőző Flóra Boróka, Róka Evelin, Szabó Lilien és 
Varhai Klaudia. Felkészítő tanáruk Horváth Krisztina volt.  

   Iskolánk 19 új számítógépet kapott egy pályá-
zatnak köszönhetően, melynek beszerelésére és 
beüzemelésére áprilisban került sor. Befejeződött az úszásokta-
tás, a harmadik és a hatodik osztály több hónapon keresztül járt 
a kőszegi uszodába hetente kétszer Koncz Edina és Papp Dávid 
testnevelőkkel. A szülők az utolsó órán megnézhették, hogy 
mennyit fejlődött gyermekük. Főleg a 3. osztályos szülők voltak 
kíváncsiak gyermekeikre. A nyolcadik osztály fellélegezhetett a 
felvételik izgalmán túl, kiderült, kit melyik iskolába vettek fel. 
Most a tanév végi vizsga miatt izgulhatnak. Közben készülnek a 
8. osztály fotói és a tabló is, elkezdődtek a ballagási próbák. 
Ballagási ünnepségünkre idén az utolsó tanítási napon, június 
15-én délután 15 órakor kerül sor. 

   Májusban mérjük fel a következő évi jelentkezéseket szakkör-
ökre. Előre láthatólag a Marionett Művészeti Iskolának is telep-
helye leszünk, így jövőre lehetőségük lesz a tanulóknak modern 
tánc, zongora, furulya és grafikai szakkörökön részt venni, de 
újként jelenik meg az életmód szakkör, amelyben az életvitellel, 
családi gazdálkodással, vásárlással stb. kapcsolatos hasznos gya-
korlati ismereteket kaphatnak a jelentkező tanulók. Emellett 
logikai képességfejlesztő játékokkal, rejtvényfejtéssel is foglal-
kozhatnak szabad idejükben a gyerekek a következő tanévben. 

   Május 13-án lezajlott szokásos tavaszi papírgyűjtésünk, tanu-
lóink és családtagjaik ismét lelkesen részt vettek ezen, két kon-
ténernyi papír gyűlt össze. Népi megfigyeléseink közé most már 
bevehetjük ezt is : ”Ha a Sopronkövesdi Általános Iskola papír-
gyűjtést szervez, azon a napon egészen biztos, hogy nagy meny-
nyiségű csapadék hullik a faluban és környékén.”  

   Iskolánk a Pünkövesd színvonalas rendezvényeiből is kivette 
részét, itt kapott helyet a Biblia kiállítás, a Vasútmodell kiállítás 
és az egy hónapon át megtekinthető Kétmillió öltés Nagy-
Magyarországból c. hímzéskiállítás, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Május 26-án kerültek átadásra a Mikulás-
futás bevételéből felújított kosárlabda palánkok. Május 27-én 
tartottuk hagyományos gyereknapunkat, amikor a felsősök 
Sopronban szórakoztak, mozilátogatás, városnézés, fagyizás 
keretében. Az alsósok helyben nézhettek meg egy színházi 
előadást, majd kirándultak a környéken. Június 3-án a német 
szakkör nyílt tanítási napot tartott. A hatodik és nyolcadik osz-
tály megírta a szokásos országos 
kompetenciateszteket. 
Június 8-án és 9-én zajlottak az 
osztálykirándulások. 
 

  Április-május az iskolában 

Suli hírek 

 

Kis kövirózsák a soproni KI MIT TUD ? -on 

Itt a nyár... 

Itt a Nyár végre, 
a sulinak vége. 

A nyolcadik végzett. 
Más iskolában tanulnak 
aztán munkába lépnek. 

Nekünk még nincs vége. 
A nyarat élvezzük ki, 

legyünk boldogok végig! 

Serfőző Flóra Boróka 
(4. osztály) 

 Koncz Edina tanár néni több rajzpályázatra küldte be a tanulók 
alkotásait. Ezek eredményeire még várnunk kell. A „Fürge Lá-
bak” elnevezésű, hagyományos területi alsós sorversenyen isko-
lánk II. helyezett lett. Felkészítő tanáruk Koncz Edina volt. A 
csapat tagjai: 1. oszt: Ratkovics Zsófia, Prájczer István, 2. oszt: 
Bertha Vanessza, Rupf Tibor, 3. oszt: Tóth Mónika, Sárközi 
Patrik, 4. oszt: Pintér Lili, Mikics Milán. Sopronban iskolánk 
több első helyet is megszerzett egy rangos atlétikai versenyen, 
ezen Ficza Zoé, Horváth Leila, Ujvári Laura, Németh Márk, 
Csóka Bertalan és Tóth András képviselte iskolánkat. Felkészítő 
tanáruk Téglássy Tímea és Papp Dávid voltak. 

   Áprilisban második alkalommal valósult meg az SZM és 
a Diákönkormányzat szervezésében a Szülői Bál. A hajnalig 
tartó fergeteges hangulatról legkedvesebb DJ-nk Magyar Robi 
gondoskodott. A bál bevételét iskolánk szépítésére, sport-
eszközök beszerzésére fordítjuk. 

Csókáné Maráz Kornélia rovata 

Ünnepélyes tanévzárónk időpontja: 
2016. június 17-e, péntek, 16:30. 
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Szent László nap 
2016. június 26-án, vasárnap délután 4 órakor tartja 
a Sorponkövesdi Római Katolikus Egyházközség a kotecsi 
Szent László kápolna búcsúját. A szentmise főcelebránsa 
mons. Németh Lajos pápai prelátus atya lesz. A szentmisét 
agapé követi. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Nyári hittantábor 
2016. augusztus 1-5. között kerül megszervezésre a sopronkövesdi 
és nagycenki hittanosok részére a nyári tábor. A tábor Kőszegen, 
a verbita Szent Imre Missziós- és Lelkigyakorlatos Házban lesz. 
Az érdeklődők a hitoktatóknál jelentkezhetnek. A tábort magán-
személyek és a sopronkövesdi önkormányzat is támogatja. 

Egyházi élet 
    Felvidéki zarándoklat 

Március 19-én, Szent József főünnepén autóbu-
szos zarándoklaton vettünk részt Dr. Karaffa János atya, 
a Pázmaneum Társulás elnöke és Szalai Gábor atya 
szervezésében. A zarándoklat úticélja a felvidéki Mária-
kegyhely, Máriavölgy (Marienthal) és egykori koronázó-
városunk, Pozsony volt. 
A két autóbuszt szinte teljesen megtöltötték az öt egyházköz-
ségből (Nagycenk, Sopronkövesd, Mesterháza, Lócs és Iklan-
berény) érkező hívek, de néhány közeli településről is voltak 
résztvevők. Kora délelőtt Máriavölgyben, a középkori erede-
tű híres kegyhelyen szentmisén vettünk részt, majd kereszt-
utat imádkoztunk a domboldalon felállított Kálvárián. Az ebédet egy jó hangulatú pozsonyi étteremben 
fogyasztottuk el. Pozsonyi tartózkodásunk során a történelmi belvárosban tettünk sétát Brogyányi Mihály idegenvezető közremű-
ködésével. Így vált ismertté számunkra az egykori érseki palota, a reformkori országgyűlések helyszínéül szolgáló épület, az  
impozáns Duna-part és rengeteg magyar vonatkozású történelmi emlék. Lelkileg megerősödve, szép emlékekkel töltekezve 
érkeztünk haza az esti órákban. Köszönjük a zarándoklat szervezőinek!                                                              Kelemen Dávid 

 

 Szokatlan szokásaink   Úrnapján 

  A húsvét és a pünkösd után van egy harmadik 
mozgóünnep, melyhez érdekes szokások kapcsolódnak. Ez az 
Úrnapja, vagyis az Oltáriszentség ünnepe. A középkori eredetű 
ünnep évszázadokon át az év legnagyobb eseményei közé 
tartozott. Pünkösd után tíz nappal következik, és általában 
egy körmenettel ünneplik a katolikus helységekben, 
amely alkalommal az Eucharisztiát ünnepélyes keretek között 
körbehordozzák. Az Úrnapi körmenetet övező szokások 
vidékenként különbözőek. 
   A körmenet útvonalába több helyre szabadtéri oltárt építe-
nek, melyeket minden évben ugyanaz a család, vagy nemzetség 
díszít fel. Az oltár legtöbbször zöld ágakból készített lombsátor, 
melybe képeket, vagy szobrokat állítanak. Az oltárokat díszítő 
virágokhoz, illetve a zöld lombos faágakhoz sok hiedelem 
kapcsolódik. Nógrád megyében villámcsapás ellen tűzték a ház 
négy sarkába, Baranyában pedig az állatokat védték úrnapi 
zöld gallyakkal. Székelyföldön a káposzta közé tettek úrnapi 
virágot, hogy megvédjék a kártevőktől, Tolna megyében pedig 
a sátorról vett virágokkal gyógyítottak. 
Buda környéki katolikus sváb falvakban máig élő hagyomány, 
hogy Úrnapja alkalmából a körmenet négy állomásán végigve-
zető útvonalat a hívek díszes virágszőnyeggel díszítik. Érdekes 
módon nem lehet pontosan megállapítani, hogy a szokás 
milyen módon jutott el Magyarországra. 

Az biztosnak tűnik, 
hogy először a 18. 
század végén egy 
olasz városban, 
Genzanoban ké-
szült úrnapi virág-
szőnyeg. Budakeszin a 19. század végére már állandó szokás-
ként említik. A szokás legnagyobb díszében a két világháború 
közti időszakban volt. A II. világháború után a svábok kitelepí-
tése miatt aztán csaknem feledésbe merült… Budakesziről való 
a szokás ismertetése: már egy héttel Úrnapja előtt elkezdték a 
szirmokat, virágokat gyűjteni, amiket pincében, hideg vízzel 
locsolva tároltak. Minden évben homokot terítettek az útra, erre 
alakították ki reggel a helyi családok az aktuális mintákat, me-
lyek lehettek ismétlődő, és egészen új alakzatok is. Megjelenhet-
tek egyházi szimbólumok, geometrikus minták, rövid szövegek, 
kezdőbetűk. A virágszőnyegen csak a monstranciát hordozó 
pap haladhatott. 
   Az Úrnapi körmenetnek sok ránk maradt hivatalos iratban 
van nyoma: egy pásztorcéh céhlevelében kötelezik a pásztorokat 
a körmeneten való részvételre, illetve ismeretes egy írásbeli 
figyelmeztetés is: „…gazdát figyelmeztettem, hogy ha még 
egyszer elmulasztja a húsvéti sz. áldozását, úr napján nem lesz 
szabad háza előtt kunyhócskát készíteni…” 

Raffai Péter 



 KÖVESD VÁLASZOL 

Hogyan vélekedik az anyák napján  
felavatott Életfáról 

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata 
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Németh Gergely: 
2015 decembere óta élünk a falu-
ban. Nagyon tetszett nekünk az 
életfa ötlete, amikor először hal-
lottunk róla. Örülünk, hogy egy 
ilyen élettel teli közösségbe kerül-
tünk 3 kislányunkkal. Reméljük, 
hogy a levelek számának növeke-
désével, egy igazán hatalmas fává 
terebélyesedik az idők során. 

Farkasné Nyerges Andrea: 
Nagyon szép ajándék gyerme-
keink számára, hiszen az élet és 
a fa is az Isten s a természet 
ajándéka. A gyerekek számára 
főkent felnőttkorukban válik 
igazán értékessé. Gyökereik 
mindig ebbe a faluba nyúlnak 
majd vissza. A falu újabb egye-
di dologgal díszítette környeze-
tét. Örömmel vettünk részt az 
avató ünnepségen s reméljük, 
hogy a fa minden tavasszal 
újabb és újabb leveleket hajt. 

Horváth Anett: 
Közösségteremtő ereje van en-
nek az alkotásnak. Minden 
anyuka szívét megmelengeti, 
közelebb hozza a családokat 
egymáshoz. Ahogy beérünk 
Kövesdre rögtön látszik, hogy 
ennek a falunak egyaránt fonto-
sak kicsik és nagyok... Az Életfa 
egy hagyományteremtő kezde-
ményezés lehet. Nekem személy 
szerint az avató egy nagyon 
megható dolog volt, mert nem 
vagyok tőzsgyökeres kövesdi és 

mégis úgy érzem, hogy ide tartozom. Jól érzem magam ebben 
a faluban. 

Reisz Anita: 
Nagyon örülök ennek a kezde-
ményezésnek, hogy így megörö-
kítik az itt született gyermekek 
nevét. Ez ismét egy látványosság 
a faluban az idegenek számára is. 
Mivel nekünk is van két kislá-
nyunk, akik szintén szerepelnek 
ezen az életfán, ezért számunkra 
még inkább tetszik a kezdemé-
nyezés. Azt is hallottam, hogy 
ennek a fának az elnevezése kez-
detekben „Lurkó-fa” lett volna. 
Amúgy szerintem mindegyik 
megfelelő. 

Sopronkövesdi Labdarúgó Club 
2016. május 22-én, szombaton délelőtt településünk adott helyet 
a körzetünkben zajló tavaszi Bozsik program utolsó fesztiváljának, ahol nagy létszámmal képviseltette magát 
a Sopronkövesdi Labdarúgó Club két legkisebb korosztálya.  
Ifjú focistáink Hegykő, Lövő, Petőháza és a Fertőmenti SE csapatát fogadták. Az U7-es csapatoknak 
a 3-3 elleni játék mellett, ügyességi feladattal és szerepjátékkal vált teljessé a programjuk, míg az U9-es csapatok 

az 5-5 elleni (1 kapussal) játék mellett szintén labdás 
ügyességi feladatokat kaptak. A fesztivál célja mindkét 
korosztályban a játék megszerettetése, a labdarúgás 
iránti szeretet, valamint a csapatszellem kialakítása. 
A fesztivál végén korosztályonként 2-2 tehetséges 
gyermek oklevelet kapott a szervezőktől. 
Gratulálunk nekik és a többi gyermeknek is, hiszen 
kivétel nélkül mindenki ügyes volt és a legfontosabb, 
hogy jól érezte magát az eseményen! 

Hircsu Ákos, edző 

 



Vendégeink irigykedtek ránk az összefogásért, pedig azt nem 
is tudhatták, hogy mindez egyetlen kérésre történt. Valameny-
nyien nagyon jól érezték magukat nálunk és nem győzték 
köszönni a szíveslátást és szeretetet. A Kalocsa környéki 
Szakmárból 
érkezett 
„Mönyecskék” 
(képünkön), 
kik előadásaikkal 
és viseletükkel 
színesítették 
programjainkat, 
reményüket fejez-
ték ki, hogy a jövőben ők is vendégül láthatnak minket. 
Igen, most boldogok vagyunk, mert sikerült újra. Igen, 
fáradtak vagyunk, de megvalósult! Igen, megérte, mert ennyi 
mosolygó embert régen láttunk. – Amint belép ide a Látoga-
tó, szeme elkerekedik, aztán mosolyra fakad. Bizonyára azért, 
mert ő is érzi, hogy amit lát, az egy mese. A Mi mesénk, 
Magyarok meséje, ahol nyílik a tulipán a rózsával, az ibolya a 
margarétával. A rozmaring ágán pedig kedvére dalolhat a 
kismadár… 

a Hímzőkör tagjai nevében: Szalainé Rózsa Katalin 

Kövirózsa Kulturális Egyesület    

„Kétmil l ió  öl tés  Nagy -Magyarországból”  

      Kedves Sopronkövesdiek! 
Nagy összefogással, - lám, mire vagyunk 

képesek! Egyesületünk hímzőköre másodízben 
rendezhette meg kiállítását textíliákba álmodott, 

közös örökségünk témájában, „Kétmillió öltés Nagy 
Magyarországból” címmel. 

Az Önkormányzat anyagilag támogatta, a falu lakói sütöt-
tek-főztek, szállást adtak, volt, aki plakátot készített, míg az 
iskola, annak vezetése, dolgozói és diákjai támogató együttmű-
ködésükről tettek tanúbizonyságot.  Mindezt azért, hogy közzé-
tehessük 17 magyar tájegység hímzésvilágát. A bemutató célja 
egyértelműen a kapcsolatteremtés eme örökséggel, mert félő, 
hogy ennek hiányában a ma embere nem is tud a létezéséről és 
feledésbe merül. Ezért szerveztünk, varrtunk, felpakoltunk… 
Május közepén 30 fős vendégcsoport érkezett hozzánk – Békés-
csabáról, Kalocsáról, Zalából, Hódmezővásárhelyről, Hövejről, 
Buzsákról. Csomagok érkeztek – a matyóktól, a palócoktól, 
Sárközből, Sióagárdról, Beregből. Itt van még Tura is, ahol 
10 évvel ezelőtt csupán egyetlen asszony készítette a rengeteg 
munkát igénylő fehér hímzést, s napjainkra ott is hímzőkör 
működik. A békési szlovákok elhozták a 300 éven át megőrzött 
motívumaikat. Bemutatkozott Hetés is, melynek központja, a 
ma már Szlovéniához tartozó Lendva. 
Péntek Erzsébet is újra felnyitotta kalotaszegi ládáját. Mi pedig, 
öt éven át, rábaközi anyaggal foglalkoztunk. Folytatjuk is 
tovább, mert megyénkben, rajtunk kívül már csak két asszony 
készíti. A vászon pedig múlandó, s a felelősség keveseké ahhoz, 
hogy e hatalmas örökséget, - Európa leggazdagabb népművé-
szetét megőrizze. 
A megvalósult álomért köszönet Sopronkövesdnek! Reméljük, 
hogy a környék lakói is kíváncsiak lesznek erre az összegyűjtött 
értékre, mert ilyen sokszínűség a Nyugat–Dunántúlon, sajnos 
ritkán látható. 
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Békéscsabai gyapjúhímzés Hódmezővásárhelyi hímzés 

 

TAVASZI NAGYMŰSORUNK  
k é p e s  ö s s z e f o g l a l ó j a  

Rábaközi motívumok Buzsáki boszorkányos hímzés 

Höveji hímzés 
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       Visszhang 
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„Nekem nagyon tetszett az előadás. Jó volt, hogy nem egy megszokott színházi előadást 
láttunk, hanem egy kevésbé kötött művet. A színészek munkája nagyon látványos volt, 

a lelkesedésük külön becsülendő.” (Németh Áron, Nagylózs) 

 „Nagyon jól éreztem magam! A többi előadásukat is szívesen megnézném. Számomra külön megható volt, 
hogy sérült emberek is szerepeltek benne! Falunk egy újabb színesebb élménnyel gazdagodott...”  
(Regdonné Kuntzl Anikó, Sopronkövesd) 

 

Nézői vélemények  a Made in Hungária c. előadásról: 

Rácz Ramóna rovata 

„Szuper jó volt, még másnap is erről sztoriztunk! Nagyon tetszett, 
köszönjük az élményt! Gratulálunk a csapatnak!” 

(Pukler Tamásné, Pereszteg) 

"Engedje meg, hogy megköszönjem kedves meghívá-
sukat, a szívélyes fogadtatást és azt a sok-sok sze-
retetet, amit a sopronkövesdi nagyérdemű publikum 
a produkció előadása során  tapsával, figyelmével, 
poénokra való reagálásával tanúsított. Kitűnően 
éreztük magunkat Sopronkövesden, Ön és munka-
társai mindent megtettek, hogy 
előadásunk a legjobb körülmények 
között jöhessen létre. Köszönjük, 
hogy ott lehettünk" Pünkövesden" 
és sok sikert kívánunk a további-
akban is - más településeknek is 
példát mutató - Fesztiváljuknak" 
Üdvözlettel: 
Mikó István 

„Nagy köszönet mindenért, amit "Pünkövesden" átél-
hettünk. Az Önök települése csodálatos. Örültem az 
előadás utáni beszélgetésnek és annak, hogy beava-
tott: micsoda rendezvénysorozatnak lehetünk része-
sei. Szívesen ajánlom figyelmébe további előadásain-
kat, ha úgy gondolják, nagy örömmel jövünk Sopron-
kövesdre máskor is. Elismeréssel és köszönettel:” 
Rusz Milán (Magyarországi Szerb Színház -  
igazgató - Svejk vagyok  c. előadás) 

"Sopronkövesdre érve egy nagyon nyugodt 
nyugat-magyarországi falut találtam, aminek a 
hangulata elsőre megfogott. Az emberek szeretete, 
kedvessége, segítőkészsége lenyűgözött. Legnagyobb 
meglepetésemre az előadás helyszínén egy nagyon jó 
állapotban lévő, frissen felhangolt (!) zongorát ta-
láltam, ami teljes mértékben kielégítette minden 
szakmai elvárásomat. Egy végtelen kedves és befo-
gadó közönség előtt játszhattam két ízben is, akik 
sokszoros vastapsukkal örökre bevésték magukat az 
emlékeimbe. Úgy érzem, ezután bármikor szívesen 
visszatérnék a Sopronkövesdre, hiszen nagyon ked-
ves, maradandó élményekkel távoztam. Köszönöm!" 
Szép András (zongorista - A Tolonc, Lola  Blau c. előadások) 

 „Hihetetlen kedvességben és odafigyelésben 
részesítettek bennünket, a szervezők igazi profi 
módjára oldották meg az előadás körül adódó kisebb
-nagyobb problémákat. A közönség végig együtt 
lélegzett velünk, jó volt érezni másfél órán át a sö-
tétből jövő rezdüléseket, kuncogásokat, beszóláso-

kat, sóhajokat, az önfeledt nevetése-
ket, a végén meg a sok tapsot. Ilyen 
alkalmakkor érezzük, hogy van értel-
me a munkánknak. Remélem lesz még 
alkalom a találkozásra a kövesdi kö-
zönséggel, ide bármikor szívesen visz-
szatérnék. Köszönöm, hogy együtt 
lehettünk!"                  Bartha Boróka 

(LOLA Blau c. előadás) 



Gyermeklélek, 
avagy a ránk bízott csodák... 
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   Minden gyermek életében az első és 
legmeghatározóbb közeg a család. Innen 

hozzák a jó vagy rossz magatartásformát. Itt tanulnak 
meg beszélni, itt teremtenek először kapcsolatot másokkal, itt 
tanulják meg, hogyan alkalmazkodjanak másokhoz. Szüleiktől 
tanulják meg, hogyan viselkedjenek az asztalnál, vendégségben, 
a boltban, az orvosnál. Itt sajátítják el a gyermekek a kudarcok 
elviselésének képességét, és azt is, hogy tudjanak örülni mások 
sikereinek is. A család jelenti a gyermekek számára a példát 
mindenben. Az itt kialakult erős érzelmi kötelék hatása, egy 
életre szól. A jó otthon állandóságánál fogva nemcsak biztonsá-
gos támaszpont, ahonnan elindulhatunk felfedezni a világot, 
hanem egy olyan közeg színhelye is, amely eléggé rugalmas 
ahhoz, hogy segítsen minket a változások átélésében. 
   A gyermekek rendszeres tevékenységekre, állandóságra 
vágynak. Minél inkább hagyatkozhat egy gyermek az életét ily 
módon meghatározó keretre, annál erősebb a biztonságérzete. 
Az olyan családokban, ahol a szülők nem csak egy légtérben 
vannak a gyerekekkel, hanem együtt játszanak, beszélgetnek, 
őszintén érdeklődnek gondjai, örömei iránt és nem utolsó 
sorban, a saját életükben is példát mutatnak, egészen személyes 
kapcsolat alakul ki a családtagok között. Ha a szülők csak 
annyit beszélgetnek egymással, amennyit csak muszáj, csak 
rohannak és felületesen élnek, a világot sem együtt fedezik fel. 
Időnként nem szabad sajnálni az időt és energiát a kikapcsoló-
dásra, pihenésre. Ezzel gyermekünknek is megadjuk az erre 
vonatkozó mintát. Ha például, munkából hazaérve szánunk rá 
pár percet, hogy megigyunk egy csésze kávét, vagy teát, 
és közben elmeséljük milyen volt a napunk, meghallgatjuk 
egymást, akkor megmutatjuk a gyermeknek ennek jelentősé-
gét. A gyermekkel való kommunikációban nagyon fontos, 
hogy a felnőtt képes legyen a gyermek nyelvén beszélni. 
Ez viszont csak annak adatik meg, aki tud beszélni az érzései-
ről. Ha képesek vagyunk megosztani, megérteni az érzéseket, 
és fontosnak tartjuk őket az egymás közti kommunikációban, 
sokat segítünk gyermekünknek abban, hogy könnyebben 
eligazodjon saját és mások viselkedésén. Ezáltal olyan gazdag 
érzelmi világa alakul ki, amely egy életen át meghatározza,  

hogyan vészeli át az útjába 
gördülő nehézségeket. Olyan 
környezetben, ahol bízhatunk 
szeretteink elfogadásában, 
szabadabban lehetünk önma-
gunk, és az effajta szabadság 

fontos az egészséges önértékeléshez, könnyebben meríthetünk 
tudást és tapasztalatot az életben való boldoguláshoz. Termé-
szetesen ez a harmonikus, szeretetteljes légkör, amit a két szülő 
biztosít, nem tévesztendő össze azzal, hogy nem fordulhatnak 
elő nézeteltérések, kisebb nagyobb viták a családban. Lehetnek 
viharosabb vagy derűsebb időszakok, de ha törekszünk empáti-
ára épülő légkört kialakítani, abból mindenki csak növekedhet. 
Fontos a napsütés, de olykor beborul, mert eső is kell a fejlő-
déshez. Ugyanígy fontos, hogy gyermekünk egyforma mérték-
ben tapasztalja családunkban, mind a megengedő, elfogadó 
hozzáállást, mind a korlátokat, követelményeket támasztó ma-
gatartást is, függetlenül attól, hogy fiúgyermekünkről, vagy 
lánygyermekünkről van szó. Mindegyiknek fontos elsajátítani, 
mind az érzelemorientált, mind a problémaorientált probléma-
megoldást is. Manapság kevésbé fontos, hogy melyik szülő 
képviseli ezeket az értékeket. Édesapa is süthet palacsintát, 
olvashat esti mesét, és édesanya is lehet határozott, szabályokat 
megkövetelő. A lényeg a tapasztalatszerzésen van, hiszen bol-
dogulásukhoz mindkettőre szükségük van. 
   Sok minden befolyásol minket, abban, hogy mit gondolunk 
arról milyen is a „normális” család, például, hogy minket hogy 
neveltek. Tudatosan, vagy tudat alatt, de hatással van ránk. 
Nehéz megmondani mit is jelent az, hogy elég jó család, főleg, 
hogy mi szülők, akkora gyűjtünk talán ehhez elég tapasztala-
tot, mire felnőnek gyermekeink, akkor derül ki, mit is tettünk 
rosszul, mit helyesen. Egy dolog azonban elmondható, ha látva 
látjuk egymást, ha hallgatva figyelünk egymásra, ha segítjük 
egymást a nehézségekben, ha odafigyelünk egymás valódi 
szükségleteire, családunk tagjai jó eséllyel fogják úgy érezni, 
hogy az otthon, édes otthon. 
   „Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden 
hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész 
élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek 
a közelében.” (Rudolf Steiner) 
Felhasznált irodalom: HVG Extra: Pszichológia (2016/1) 

     Mozgásban a falu 
Anyák napján, vasárnap korán reggel fél 5-5 óra körül találkozott a kis csapat egy 
kutya társaságában. Annak ellenére, hogy hajnal volt mindenki friss és éber volt. 
A Homokluknál volt a gyülekező. Már megérte csak a madarak hangjáért elmenni. 

Egész úton, amerre csak mentünk, hallottuk a madarak énekét. Megtettük azt az utat, amit általá-
ban minden túrán megteszünk. Felmentünk a kápolnához, a Kotecsbe. Útközben láttunk fácánt és 
nyulakat is. De mintha valaki hiányozna… Megvan! A nap! Hát persze, úgy tűnik még álmos. Pedig mi már várjuk. Amíg 
várakoztunk, Ottó bácsi ízletes almáit ettük. De a napot nem láttuk, csak a pirosló ég jelezte ittlétét.  Majd úgy döntöttünk, hogy 
elindulunk és megnézzük a hódokat. Kidőlt és rágott fák mutatták meg, hogy mit tudnak csinálni ezek a nagyfogú kis állatok. 
Mindannyian ámulva néztük a friss nyomokat. Egy nagyon-nagyon vastag fát is elkezdtek rágni. Ezután a csodás út után vissza-
mentünk a homoklukhoz, ahonnan mindenki ment az útjára. Legközelebb is szívesen részt veszek a hajnali túrán.       Raffai Júlia  

Galavics-Horváth Gabriella rovata 

Napfelkelte túra (2016. május 1.) 
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MÚLTIDÉZŐ 

A Múltidéző rovatában ezúttal is olyan újságcikket olvashatnak, amelyik nem csupán múlt időkről beszél, hanem maga 
is a múlt részévé vált. Fábián Ferenc írása a Kisalföld 1960. április 24-i számában jelent meg a falu bába nénijéről, Vár-
hegyi Józsefné Pálla Erzsébetről. (Falusi emberek. A szülésznő). 

 
Hajlott háttal, térdére rakott kézzel ül a széken. Kontyba csavart gesztenyebarna hajában ősz szálak fehérlenek. Kockás mosószö-
vetruhát visel. Élénk piros-barna színűt. A sötét öregít, és ő nem akar öreg lenni. Hatvan éves múlt. Harminchárom esztendeje 
bába. Ebben a faluban, Sopronkövesden. Azóta ott áll a ház falán a kis tábla: „Várhegyi Józsefné okl. szülésznő.”   
– Hogyan lett szülésznő? – kérdezem. Kicsit meglepi a kérdés. 
– A szükség vitt rá – mondja aztán. – A férjem megrokkant az első világháborúban. A munkában csak félembernek számított. A 
három gyereket pedig el kellett tartani. Elmehettem volna cselédnek valamelyik úri házhoz. Az uram nem engedett. Jelentkeztem a 
bábaképző tanfolyamra. Utána kerültem ide Kövesdre. Huszonhétben. Azóta itt vagyok. 
– A szükség vitte rá, hogy bába legyen… Mégis szereti ezt a munkát? 
– Nagyon megszerettem. Nincs szebb dolog annál, mint világra segíteni az apróságokat. 
– Hány embert segített világra huszonhét év alatt? 
– Nem tudnám hirtelen összeszámolni. Legalább ötszázat. 
– Ennyi ember már kitesz egy kisebb falut. Sopronkövesden minden harmadik ember vele 
találkozott legelőször. Az ő kezei mártották az első fürdővízbe, takarták az első pólyába. 
– Sok dolga van? 
– Az elmúlt hetekben sok volt. Tizenhárman szültek ebben az évben itthon. Heten itthon, 
a többi kórházban. De aki itthon szül, annál is ott az orvos. Mindenkihez ki kell hívni. 
Persze előfordul, hogy mire a szomszéd faluból megérkezik a doktor úr, már a bölcsőben van 
a gyerek. 
– Van még bölcső? 
– Óh, már nincs. Ezt csak úgy mondtam. Mindenki kocsit vesz. A legdivatosabbat, a legdrá-
gábbat. 
– Hány gyerek születik évente?  
– Húsz-huszonöt. Év elején, február-márciusban a legtöbb, nyáron nagyon kevés, a többi 
meg ősszel. 
– Mindig így van? 
– Mindig. A gyerek is szezoncikk. 
– Ha kevés a szülés, mit csinál a bába néni? 
– Azért van dolgom. Mindennap meglátogatom az újszülötteket, segítek a mamáknak. A leendő mamáknak is. Sajnos, még van-
nak, akiknél úgy kell felderíteni, hogy gyereket várnak. Az idősebb asszonyok között… Szégyellik magukat. 
– A fiatalasszonyok nem? 
– Nem. De azok meg kényesek. Szeretnék, ha azonnal túllennének mindenen. Pedig mennyivel könnyebb most nekik, mint vala-
mikor! 
– Például? – Csodálkozva néz és szeméből azt olvasom ki: „még kérdezi?” 
– Gondolnak egyet és bevitetik magukat a kórházba. Megtehetik. Itthon is mellettük van az orvos, meg a bába… Néha elmondom 
nekik, hogy azelőtt nem egy háznál tarka rongyokba csavartuk az újszülött gyereket. Ha valakinek volt egy fehér pólyája, a fé l falu 
azt kérte kölcsön keresztelőre. Néha én magam mentem be a Széchenyi grófnéhoz a kastélyba, hogy kikönyörögjek egy-egy liter 
tejet valamelyik gyerekágyas cselédasszonynak. Azt gondolja, elhiszik ezt a fiatalok? Ők most ingyen kelengyét kapnak, csupa fehé-
ret és a paszitába annyi mindent összehordanak nekik, hogy a sok finomság néha szemétbe kerül. A keresztelő valóságos lakoda-
lom. 
– A bába néninek is könnyebb most? 
– Sokkal. 
– Mennyi fizetést kap? 
– Kilencszáz forintot havonta. Régen, amikor orvos nélkül jóval nagyobb volt a szülésznő felelőssége, huszonöt pengőt kaptam. 
– Mit vár még az élettől? 
– Magamnak békességet. Nemsokára nyugdíjba megyek, és csak az unokáimmal fogok törődni. A falunak meg orvost, egészséghá-
zat. A gyerekeknek óvodát. 
Emberi élet – amelynek gazdagításán ő annyit fáradozott – teljesítsd ezt a kívánságát a bába néninek! 

Kelemen Dávid 

 



A krémhez: 
40 dkg mascarpone 
3 dl habtejszín 
10 dkg cukor 
30 dkg málna 

 MÁLNATORTA 

sütés  nélkül  

„Sopronkövesd megér egy próbát.” 
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Ha sövényről van szó, általában mindenkinek virágzó bokrok, 
vagy egy örökzöld tujasor jut eszébe.  Egy különleges újdonság 
a Photinia x fraseri ’Red Robin’ vagyis a vörös korallberkenye. 
Ez az örökzöld cserje jól alakítható, nyírható, ezért nyírt sövénynek, 
egyedül álló ún. szoliternek, vagy akár dézsában is törzses fának nevelve is ültethet-
jük. Magassága 2-4 méter. Fényes, sötétzöld, bőrszerű levelei fiatalon ragyogó 
pirosak, és hosszú ideig látványosak. Gyakori metszéssel folyamatos kihajtásra 
serkentve a növényt ragyogó piros színű sövényt nevelhetünk. Széles, krémfehér 
virágai, késő tavasszal nyílnak, apró, dekoratív, vörös bogyótermését, az ősz folyamán 
hozza. Talaj iránt nem igényes, a napos, fagymentes, védett helyen fejlődik jól. 
Fagytűrő, a kemény teleken sem fagy ki. Intenzív növekedésű, különösebb gondosko-

dást nem igényel. Szoliternek ültetve a leglátványosabb. Akár társítjuk más növényekkel akár nem, mindenképpen olyan helyet 
válasszunk neki, ahol mindig látható, vagy az előkertbe, vagy közlekedési útvonalak mellett helyezzük el. 
A faiskolákban általában Olaszországból importált növényeket lehet beszerezni, 15-20 literes konténerekben. Talajba ültetéskor, 
számukra legalább 40x40x40 cm-es gödröt kell ásni. A növények ültetőgödörbe helyezésekor ügyeljünk arra, hogy a gyökérlabda 
felszíne a talajszinttel azonosan helyezkedjen el. Túl mély ültetés esetén károsodhat a törzs, ha túl magasra ültetjük könnyen 
kiszárad a gyökérzet. A cserjék 2-3 hét alatt begyökeresednek, de az első két évben fontos, hogy rendszeresen, és alaposan 
öntözzük, legfőképpen a száraz, nyári időszakban, amikor a levegő páratartalma is alacsony. 
Ha a Photinia-ból sövényt szeretnénk kialakítani, akkor a tőtávolság 60-80 cm legyen. A növényeket rendszeresen nyírnunk kell, 
hogy a cserjesor besűrűsödjön. Egészen magasra is engedhetjük nőni, de csak fokozatosan, hogy sövényünk sűrű maradjon. 
Ha csak alacsony bokorcsoportot szeretnénk, akkor a Photinia x fraseri ’Little Red Robin’ fajtát válasszuk, amely törpecserje, 
és ugyanúgy kialakítható belőle alacsony jelzősövény. A korallberkenye betegségekkel szemben ellenálló, azonban a lombot rovar-
kártevők megtámadhatják, amelyekre a növény méreganyaga nem veszélyes. Ellenük szükség esetén felszívódó rovarölő szerekkel 
védekezhetünk. Ma már egyre több kertben megtalálható ez az örökzöld cserje, elterjedését azonban hátráltatja, hogy minden része 
mérgező, így nem ajánlott ott ültetni, ahol kisgyermekek vannak.                                                                       Kazinczy Péter 

K ö v e s d i  K e r t é s z        
 

Édes pillanatok                     
 
A nyári időszakban csak kevesen szeretnek sokáig a meleg sütő mellett 
állni, ezért most egy sütés nélküli málnatortát hoztam Önöknek a meleg 
nyári napokra, mert az édességekről most sem kell lemondani. 

Hozzávalók: 
30 dkg kakaós keksz 
10 dkg vaj 
8 dkg csokoládé 

A tetejére: 
14 dkg étcsokoládé 
1 teáskanál vaj 
5 dkg málna 

Elkészítése: A csokoládét felolvasztjuk. A kekszet darabokra törjük és a vajjal együtt egy tálba tesszük, a langyos csokoládét 
is hozzákeverjük, és jól összedolgozzuk. Sütőpapírral bélelt tortaformába öntjük. A habot felverjük. A mascarponét a cukorral 
összekavarjuk, a felvert habot is hozzákeverjük, majd a megmosott és lecsöpögtetett málnát is. A krémet a kekszre halmozzuk. 
A csokoládét felolvasztjuk, a vajat belekeverjük és a krém tetejére csorgatjuk, málnaszemekkel díszítjük. Hűtőbe tesszük, amíg 
szilárddá válik, majd szeletelhetjük. (Málna helyett eperrel is elkészíthető.)   
Jó étvágyat kívánok hozzá!                                                                                                                               Pölöskei Ivett 
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